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ЗЕЛЕНО УВЕНУЋЕ ПАРАДАЈЗА
Повртарске биљке из фамилије Solonacea могу претрпети велике губитке уколико оболе од
зеленог увенућа. У подручјима где се ове културе гаје у дужем периоду, нарочито ако се гаје у
монокултури може доћи и до потпуног пропадања усева.
Патоген који проузрокује зелено увенуће има широк круг домаћина како зељастих тако и
дрвенастих врста. Од гајених култура то су пре свега врсте из фамилије Solonacea (паприка,
парадајз, кромпир, плави патлиџан…), из фамилије Cucurbitacea (краставац, диња, лубеница…).
Неке гајене културе, као што су кукуруз и стрна жита не показују осетљивост на дејство овог
патогена.
Оно што овг патогена чини деструктивним обољењем је и то што може да зарази биљке у свим
фазама развића, тако да младе биљке и сејанци могу веома брзо да пропадну по остварењу
инфекције.
Први симптоми се уочавају на доњем лишћу у виду благог увенућа. Заражено лишће омекша,
увија се ка унутрашњости међутим задржава боју (тако је и настао назив – зелено увенуће). Са
даљим развојем лишће губи чврстину, суши се и на крају и отпада. Поред лишћа нападa
патогена су изложене и гране па и целе биљке. Тада на уздужном пресеку корена и приземног
стабла може се видети некроза, која је карактеристична за зелено увенуће. У појединим
случајевима биљка може дати привидан изглед опоравка, нарочито у почетним фазама обољења.
Карактеристично је да биљке имају скраћене интернодије што им даје жбунаст изглед.
Код парадајзa, за разлику од паприке, симптоми се јављају касније, на старијем лишћу у виду
хлоротичних пега које потом некротирају.
Патоген се и у одсуству биљке домаћина, остацима биљног материјала може одржати у
земљишту преко десет година при оптималним условима иако је најреалније да тај период траје
до четири године. Без обзира на то за инфекцију биљака је довољна веома мала количина.
За инфекцију биљака оптимални услови су влажно земљиште, температуре до 25°C (не испод
20°C).
Гљива продире кроз ране или директно кроз епидермис корена (спроводним судовима се
преноси кроз целу биљку где се даље развија и тако отежава транспорт воде и минералних
материја ка надземном делу биљке). Паразит се у природи преноси површинском водом
(кишним капима), зараженим биљним остацима и зараженим семеном.
Борба против зеленог увенућа пре свега подразумева да се на парцели није гајило поврће
( биљке из фамилије Solonacea гајити сваке пете године), уколико је то могуће а ако то није
случај обавезна је примена плодореда. Између гајења повртарских биљака препоручује се гајење
ратарских култура које се уклањањем биљних остатака и коровских биљака спадају у
агротехничке мере које могу помоћи у смањењу потенцијала заразе. У затвореним просторима
земљу треба дезинфиковати, термички или хемијски.
Од фунгицида најчешће се користе фунгициде из групе бензимидазола, али они имају
ограничено дејство.
Саветодавац Славица Стојкић

3

ЦРНА ШЉИВИНА ОСА - HOPLOCAMPA MINUTA
И ЖУТА ШЉИВИНА ОСА- HOPLOCAMPA FLAVA
Ове две врсте шљивиних осица убрајају се у најважније штеточине шљиве.Редовно се јављају
сваке године смањим осцилацијама.У годинама са слабим цветањем, ове осице могу
проузроковати штету и више од 50%.Инсект напада плодове.Одрасле осице дужине су од 4,5 до
5,5мм, а распон крила им је око 12мм.Тело им је сјајне црне или жуте боје.Јаја су бубрежастог
облика сјајна и прозирна. Пагусеница имају издужено и благо заобљено тело светложућкасте
боје.На прсима имају три пара ногу, а на леђима седам пари ногу.Нарасту 9 до 11мм.

штете на плоду

имаго шљивине осе

Биологија и животни циклус: Овај инсект презими уземљишту у облику ларве.Крајем зиме иде у
стадијум лутке.Одрасли облици излећу тек кад температура земљишта на дубини од 10цм
достигне 10 степени.У време цветања осице долете на шљиву где се хране нектаром и поленом.
Женка полаже једно по једно јаје на начин да легалицом зареже џепић са спољне стране у
листић чашице полуотворених или отворених цветова.Једна женка положи до 40 јаја.Зависно од
температуре период инкубације траја 6-12 дана.У време прецветавања из јаја излазе ларве.Оне
се убушују у плодник.Пагусеница изједа ткиво плода и прелази из једног у други плод тако да
заправо једна гусеница нападне 4 до 5 плодова.За 15-20 дана пагусеница завршава свој развој те
или падне заједно са плодићем у којем се налази на тло или се на тло спушта по нити.
Завуче се у тло и ту презими.Има једну генерацију годишње.Штете прави на плодовима где
постоји рупа где је ларва изашла и такав плод опада или трули.
Заштита: Сузбијање се спроводи применом инсектицида у време почетка изласка пагусеница
из јаја.То време се поклапа са завршетком пуног цветања и пошетка опадања латица.У време
цветања забрањена је употреба инсектицида опасних за пчеле.Што је третирање ближе цветању
прпоручују се инсектициди мање опасни за пчеле, рецимо делтаметрина.У време опадања
латица пчеле престају посећивати цветове па се могу користити и остали инсектициди рецимо
на бази диметоата.Ради постизања добрих резултата потребно је прскати изнутра према споља
како би средство што боље покрило листиће чашице.Критичан број је ако се утврди 5%
оштећених цветова или плодова.
Саветодацац Жаклина Младеновић

4

ПРЕПОРУКА ЗА ОЧУВАЊЕ ВОЋНЕ АРОМЕ РАКИЈЕ
Квалитет воћних ракија представља вема комплексан појам. Поред хемијског састава пића,
највећи значај придаје се њиховим сензорним карактеристикама, као једном од најважнијих
фактора квалитета. Када се говори о неком производу,без обзира да ли је то сировина или
репроматеријал у некој фази технолошког процеса производње, или као готов производ, увек се
морају имати у виду извесне карактеристикр или особине којима је дефинисан њихов квалитет.
Код воћних ракија јако је битно да се очува ароматичност воћа од кога је ракија произведена. Да
би се код нвоћних ракија очувала арома, у току производње и чувања, неопходно је
придржавати се одређених правила и упутстава.
Посебну пажњу трба посветити процесу ферментације воћа, јер се тада највећи део
ароматичних материја изгуби. На губитак ароме воћних ракија утиче присуство страних
примеса, нечистоћа, тзрулост воћа и присуство лома коштица у кљуку. Да би се ово избегло,
потребно је воће добро опрати пре него што се стави на ферментацију, одстранити труле делове
и обавити изкоштаванје, јер коштице у себи садрже цијановодоничну киселину која је штетна и
опасна по здравље људи. Поступак ферментације је посебно битан за очување ароматичности
воћних ракија. У технологији производње воћних ракија, процес ферментације не сме да буде
јако буран, јер висока температура брзо разара ароматичне материје, те оне не пееђу у
ферментисани воћни кљук односно дестилат. Из тог разлога је важно снизити температуру
врењапоготову код касије, брескве, крушке... Ферментација плодова воћа се побољшава на
квалитету и на рандману, додавањем селекционисане културе квасца. На квалитет
ферментисаног воћног кљука током производње воћних ракија, знатан утицај има и спољашња
температура. При чему висока температура изазива прегревање кљука , па се препоручује да се
врење обавља у просторијамља у којима је могуће регулисати температуру. Уколико током
ферментације дође до подизања температуре изнад 200C , потребно је одмах обавити
расхлађивање додавањем свежег кљука или воде. На тај начин ће се очувати арома воћа од кога
се производи ракија. По завршеној ферментацији, потребно је одмах обавити поступак
дестилације. Сваким дужим задржавањем комине стичу се могућности за рад сирћетне бактерије
и разградња ароматичних материја.
Комина од воћа је не ретко густа , па током дестилације може доћи до загоревања. Да би се то
избегло потебно је ферментисани воћни кљук треба разблажити. Патока такође утиче на
ароматичност, неопходно је да се током дестилације одваја првенац и паточна фракциј од срца.
Овако вођеним поступком добија се мека воћна ракија изражене ароме на воће од кога је
произведена. Да бисе и у финалном производу очувале ароматичне материје, препорука је да се
пре препека, додаје мекој ракији одређена количина превреле комине од истог воћа. Овако
произведена воћна ракија од кајсије , брескве, крушке, шљиве, јабуке или дуње, сњачуваће своју
арому , а органолептичка својства дате воћне врсте ће доћи до пуног изражаја.
Саветодавац Вида Евстратиев
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ЖЕТВА СУНЦОКРЕТА У ПОДУНАВСКОМ ОКРУГУ 2018.
Жетва сунцокрета, којим је засејано 3.000 хектара, због високих температура је поранила у
Подунавском округу, а и готово у целој Србији. У нашем региону је до сада пожњевено више
од 60 одсто површина, а што је најважније, род је надмашио очекивања ратара – приноси се
крећу од 2,5 до 4,5 тоне по хектару. У подунавском округу сунцокретом се, у просеку, засеје око
2.000 хектара, али ове године тај просек је надмашен. На то је највише утицала прошлогодишња
суша, због које су повећане површине под стрнинама и сунцокретом, смањене под кукурузом, а
охрабрује податак да је род бољи од прошлогодишњег и креће се око 3,5тоне по хектару. Високе
температуре у протекле две недеље додатно су убрзале жетву, тако да сада и каснији хибриди
сунцокрета долазе на ред за скидање. Произвођачи треба да воде рачуна о сортама сунцокрета
које сеју, како би смањили губитке, савет је да се не сеје само један хибрид, већ увек из више
„fao“ група различитих зрења и хибриде различитих семенских кућа. Таквим приступом се
потенцијални губици своде на што мању меру.
Подунавски пољопривредници су задовољни овогодишњим родом сунцокрета, али их откупна
цена брине јер је око 30дин по килограму, а очекивали сувише. Што се тиче квалитета зрна
сунцокрета можемо рећи да је задовољавајући, на пример влага се крећеод 4-5% па до 9%.
Откупних места у регионима довољно и произвођачи који немају уговорну обавезу могу да
бирају ко ме ће предате своју робу, а најчешће бирају откупљиваче који редовно плаћају
откупљену робу и квалитет одређују поштено.
Саветодавац: Горан Павловић

БИОСТИМУЛАТОРИ
Неконтролисана употреба пестицида у пољопривреди оставила је разорне последице на
земљиште, подземне водотокове и околну природу у виду резидуа, које се споро разлажу, и
појаве отпорних форми корова и штеточина. Све то нас увлачи у зачаран круг употребе већих
концентрација или проналажење отровнијих препарата. Због тога се у науци све интензивније
трага за алтернативним решењима, највише кроз истраживање природних механизама
отпорности биљака на болести и штеточине. Уочено је да биљке у стресној ситуацији изазваног
нападом штетних организама одговарају посебном стратегијом врло широког распона.
Нападнута биљка може да ствара физичке баријере путем јачања покожице листа, јачања
ћелијског зида, или чак мењањем метаболизма. Биљка реагује врло брзо, већ у току 24 часа
ствара некротично ткиво око нападнутог места и тако изолује патогена. Осим тога, биљке луче и
заштитне материје као што су антоцијани и разна полифенолна једињења. Ова одбрамбена
једињења се све више истражују, јер многа од њих врло ефикасно делују код човека у борби
против најтежих обољења. У борби против стресних услова средине користе се и биљни
хормони регулатори раста и развића. Сва хемијска једињења, која стимулишу физиолошке
процесе раста, развића или имуног система, а све у циљу повећања количине и квалитета
приноса, збирно су названа биостимулатори.Они могу да се екстрахују из биљног материјала и
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то су природни биостимулатори, а могу и да се синтетишу у хемијским лабораторијама. Њихова
је улога да утичу на процесе у биљкама, подижу ниво њихове отпорности на стрес и индиректно
повећавају приносе, али само у условима када има довољно доступних хранива. Усеви су
отпорнији на болести, штеточине, на стрес изазван лошим временским условима као што су
високе или ниске температуре, суша, град, плодови су квалитетнији и имају способност дужег
чувања, биљке се боље укорењавају и боље подносе пресађивање.Обзиром на ове особине,
биостимулатори су неопходни у савременој производњи за постизање врхунских приноса.
Биостимулатори се деле на основу свог састава ׃они који у свом саставу имају аминокиселине,
затим од екстракта морских алги, на бази хуминских киселина, од метаболита гљивица и
бактерија, на бази фитохормона итд. На тржишту има највише препарата на бази
аминокиселина. За физиологију биљака најважније су слободне аминокиселине, јер их као такве
биљка одмах апсорбује са листа. Важно је 20 аминокиселина и свака од њих има своју улогу;
нпр. пролин подиже отпорност на ниске температуре. Зависно од концентрације аминокиселана,
доза примене препарата је од 1-10 л/ха. Најбоља је превентивна примена на на два дана пре
прогнозиране стресне ситуације јер им је потребно 6-12 сати за укључивање у физиолошке
процесе, али ако је већ дошло до штете, аминокиселине опет могу много да помогну. Можемо да
наведемо неке од препарата ׃Епин екстра, Циркон, Мегафол, Текамин, Аминифор, Бомбардиер,
Славол, Фитоферт Аминофлекс итд.
Саветодавац Драгомир Радић

ПРЕВЕНТИВНА НЕГА ПАПАКА КОД КРАВА
Краве преко 50% укупног времена проводе стојећи или у кретању. На сваку ногу код крава
долази велика телесна маса, која јако оптерећује сваки папак као најнижи део ноге. Целокупан
терет тежине краве требало би да носи чврсти рожнати зид папака и део табанске стране пете.
Тежина би требала бити једнако распоређена и на унутрашњи и на спољашњи део папка. Негу
папака треба радити сваке године, и тада су довољне и благе корекције.
Један од првих и најважнијих услова за високу производњу млека јесте да кравама омогућимо
удобно кретање и стајање. Папци стално расту, али се и троше. У неким условима исто толико,
колико и порасту. У условима данашњег држања равнотежа пораста и трошења папака је
поремећена нарочито ако су краве - везане и крецу се све теже, нерадо и успорено устају, брже
обаве оно што морају ( исхрана, напајање), па поново траже место за лежање.
Млечно грло има највећу производњу млека ако је здраво. Између осталог, код крава је врло
важно и здравствено стање ногу, посебно папака. Крава треба да хода без икаквих сметњи.
Употребом затвореног стајског држања (стаје са системом везаног држања или стаје са
боксевима у којима се спроводи слободан систем држања крава), посебно је важно водити
рачуна о правилној, превентивној неги папака. Главне смернице за добру негу ногу крава су:
одржавати добре хигијенске услове, тј. обезбедити чист и сув смештај кравама
како би се прљавштина свела на минимум и тиме спречиле болести папака
хранити краве са довољним количинама квалитетне кабасте хране и избегавати изненадне
промене у дневним оброцима редовно вршити обрезивање папака и то најмање 2x
годишњередовно вршити дезинфекцију папака, извршити селекцију доказаних бикова који ће
унапређивати ноге и папке, као и отпорност на њихове болести. Значи, кад је реч о неги папака
крава добро је бити упознат са: грађом папака, болестима папака, превентивним мерама
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Пет најуобичајенијих болести папака код говеда су: интердигитални дерматитис, ламинитис,
интердигитални флегмон, дигитални дерматитис, уздужно пуцање папака
Све ове болести се дијагностикују уочавањем промена на папцима.
Лечење треба фокусирати на уклањање узрока оболења.
Саветодавац: Зоран Недељковић

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
Обавештавамо пољопривредне произвођаче који желе да продају
своје
пољопривредне
производе
преко
портала
www.аgroponuda.com да се могу обратити саветодавцима ПССС
Смедерево, лично или на телефон службе за објављивање понуде
производа. Услуга коришћења портала агропонуда је бесплатна. На
овом порталу за оглашавање продаје пољопривредних производа
можете објавити продају живе стоке, воћа, поврћа и житарица.

026/4711-035, Е-мail:info@psssd.оrg.rs
11431 Колари, Железничка бб,
Саветодавна служба ПССС Смедерево
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